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Pozorna łatwość rejestracji wzoru przemysłowego 
może skutkować unieważnieniem uzyskanego prawa 
z rejestracji, gdy wzór nie jest nowy lub nie posiada 
indywidualnego charakteru. 

nie jest łatwo 
utrzymać ochronę 
wzoru

DECYZJE URZĘDU PATENTOWEGO >I3

Przed nami jeszcze trzy tygodnie konsultacji 
społecznych i kilka konferencji online w sprawie 
projektu umowy partnerstwa – dokumentu, 
który będzie strategią wydatkowania środków 
unijnych w latach 2021–2027.

konsultacje 
umowy 
partnerstwa 
już na półmetku

FUNDUSZE EUROPEJSKIE >I4

Rada gminy posiada uprawnienie jedynie do 
określenia pewnej maksymalnej kwoty, do której wójt 
może udzielić poręczenia, np. do kwoty 500 000 zł. 
W sytuacji więc, gdy zamierzone poręczenie mieści 
się w tych granicach, to wówczas wójt gminy 
jest uprawniony wyłącznie do udzielenia poręczenia 
a nie rada gminy, z tym zastrzeżeniem, że konieczne 
jest także do poręczenia kontrasygnata skarbnika 
gminy.

czy wójt może 
poręczyć kredyt
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System pracy zdalnej w pandemii koronawirusa dotarł również do urzędów 
administracji publicznej. W pewnym momencie stał się on nawet obowiązkowy. 

Michał Fatek 

Wykonywanie obowiązków zawodowych 
w taki sposób jest korzystne, pozwala 
bowiem ograniczyć rozprzestrzenianie 
się koronawirusa, pracownikowi zaś 
umożliwia realizowanie swoich obowiąz-
ków z dowolnego miejsca oraz ogranicza 
konieczność odbywania często długo-
trwałych podróży do biura i z powrotem. 
Praca zdalna stwarza jednak szereg za-
grożeń. Jednym z nich jest kwestia bez-
pieczeństwa danych osobowych. 

Rola administracji publicznej

Administracja publiczna to największy 
w Polsce usługodawca. Na co dzień spo-
tyka się z danymi wielu osób. Rozstrzyga-
nie spraw administracyjnych wymaga 
zbierania i przetwarzania ogromu da-
nych. Również przetwarzanie danych 
samych pracowników organów władzy 
publicznej objęte jest regulacjami RODO. 
Zakres zastosowania przepisów o ochro-
nie danych osobowych w stosunku do 
administracji jest więc niezwykle szeroki. 
Jako administrator danych osobowych 
organy administracji publicznej zobowią-
zane są zapewnić ich bezpieczeństwo. 
Z uwagi na skalę przetwarzanych danych 
i wartość, jaką ochrona ta ma realizować, 
tj. prawo do prywatności, administratorzy 
powinni do tych obowiązków podchodzić 
niezwykle skrupulatnie. 

W szczególności ustanowieni w urzę-
dach inspektorzy ochrony danych powin-
ni dołożyć odpowiedniej staranności 

i zadbać, by praca zdalna nie wpłynęła na 
bezpieczeństwo danych osobowych.

Stanowisko RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO) nie zabrania 
przetwarzania danych osobowych w mo-
delu pracy zdalnej. Nie zawiera w tym 
względzie również żadnych bezpośred-
nich obostrzeń. Przepisy RODO w kwestii 
pracy zdalnej nie zawierają tym samym 
specjalnej regulacji. 

Są jednak pewne zasady

Brak bezpośredniej regulacji pracy 
zdalnej nie oznacza jednak, że RODO nie 
zawiera żadnych wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa danych osobowych przy 
pracy poza biurem. Filarem obecnej re-

gulacji prawa ochrony danych osobowych 
jest bowiem tzw. zasada rozliczalności. 
Administrator danych musi w każdym 
momencie umieć wykazać, że stosuje 
adekwatne środki bezpieczeństwa. Jest to 
istotna zmiana w porównaniu do po-
przedniego stanu prawnego, gdzie kata-
log środków bezpieczeństwa regulowany 
był na poziomie ustawowym. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 RODO uwzględ-
niając charakter, zakres, kontekst i cele 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych o róż-
nym prawdopodobieństwie i wadze, ad-
ministrator danych osobowych wdraża 
odpowiednie środki techniczne i organi-
zacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z RODO i, aby administrator był 
w stanie to wykazać. Środki te powinny 
być w razie potrzeby poddawane przeglą-
dom i uaktualniane.

Wszystko to przesądza o tym, że admini-
strator danych powinien w każdych oko-
licznościach zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzanych przez niego danych oso-

ADmINISTRACJA PUBLICZNA

Bezpieczeństwo danych osobowych 
podczas pracy zdalnej
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Bezpieczeństwo 
powierzanych danych 
osobowych
Warto rozważyć powierzenie przez 
administratora (organ administracji 
publicznej) danych osobowych do 
przetwarzania podmiotowi przetwarzające-
mu. Do powierzenia takiego dochodzi 
podczas outsourcowania usług, np. 
księgowych, czy informatycznych. Podmiot 
przetwarzający uzyskuje wtedy dostęp do 
danych osobowych administratora 

i przetwarza je w jego imieniu. Podmiot 
przetwarzający może sam przy tym 
korzystać z pracy zdalnej. Jako że 
administrator pozostaje odpowiedzialny 
za działania podmiotu przetwarzającego, 
to powinien on zwrócić szczególną uwagę, 
czy ten ostatni zachowuje odpowiednie 
środki bezpieczeństwa związane z pracą 
zdalną. 
Zalecane jest w takiej sytuacji przeprowa-
dzenie audytu bezpieczeństwa podmiotu 
przetwarzającego przez administratora, 
do czego ten ostatni jest upoważniony 
na mocy RODO. Należy również wprowadzić 
do zawartej umowy powierzenia przetwa-
rzania danych osobowych postanowienia 
dotyczące środków bezpieczeństwa 
stosowanych w pracy zdalnej przez 
podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu 
danych osobowych powierzonych przez 
administratora. Środki te mogą być takie 
same, jak przyjmuje je sam administrator 
i jak opisano je obok.
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dokończenie na >I2

 
Organy administracji 
publicznej jako 
administrator danych 
osobowych zobowiązane 
są zapewnić ich 
bezpieczeństwo
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